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Verslag Jaarbijeenkomst 2018
De Dorpskamer in Giessenburg was op 19 juni 2018 aan het eind van de middag geheel gevuld met
de deelnemers aan de jaarlijkse bijeenkomst voor leden en belangstellenden van de ZHVKK.
Gastvrouwen Ria van Wijngaarden en Margot Timmerman van de Dorpskamer verwelkomden de
deelnemers in hun prijswinnende onderkomen uit het jaar 2016. Een uitnodigend programma
wachtte de bezoekers met het uitgebreide programma voor de Dorpskrachtprijs 2018.
Traditioneel werd begonnen met een korte ledenvergadering, waarbij twee nieuwe bestuursleden
konden worden benoemd. Greet de Kooning uit Goedereede en Joop de Ridder uit Den Bommel.

Figuur 1 : Erik Jonker tijdens de jaarvergadering

Er was algemene instemmen met alle
huishoudelijke agendapunten, waarna een
uitgebreid buffet klaarstond voor de
aanwezigen in het inpandige restaurant de Til.
Het avondprogramma werd gepresenteerd
door vice voorzitter Jan Broekhuis en geopend
door wethouder Elisabeth van Leeuwen uit
Giessenlanden met een gloedvol betoog over
de waarde van actieve dorpsorganisaties.
Figuur 2 : Jan Broekhuis spreekt de gasten toe
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Figuur 3 : Elisabeth van Leeuwen opent de avondsessie

Hierna hield oud burgemeester en minister Bram Peper een lezing voor een kleine 50
belangstellenden. Hij refereerde in zijn betoog aan een nota uit zijn ministertijd getiteld: Gemeente
en Gemeenschap met daarin een pleidooi om meer verantwoordelijkheid aan inwoners te geven
voor hun leefomgeving door alle overheden.

Gedeputeerde
Jeannette Baljeu van de
provincie Zuid Holland
bezocht de
avondvergadering om
aandacht te vragen
voor de recent
aangenomen nota door
Provinciale Staten
onder de titel:
Handreiking
Kernendemocratie. De
inhoud van deze nota
Figuur 4 : Jeannette Baljeu in gesprek met Bram Peper
ondersteunt de
doelstellingen van onze vereniging en roept gemeente op actieve burgers te ondersteunen. Een
motie in de Staten, die vooraf ging aan deze nota constateert dat bewoners steeds meer behoefte
hebben aan participatie bij het vergroten van de leefbaarheid van hun gemeenschap. Het
provinciebestuur roept op tot meer samenwerking tussen dorpsorganisaties en hun
gemeentebesturen en ziet onze vereniging als belangrijke partner in het bereiken van die doelstelling
op alle plekken in de provincie. In het gesprek met Bram Peper riep hij de gedeputeerde op,
gemeenten actief te benaderen met deze boodschap.
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Daarna presenteerden drie dorpsorganisaties projecten om mee te dingen naar de
Dorpskrachtprijzen 2018. Met enthousiaste verhalen en beelden werd het de jury moeilijk gemaakt.
In Achthuizen ontwikkelt een projectgroep een plan om zowel in de zomer als in de winter meer te
kunnen sporten in de buitenlucht. Het idee komt van twee jongeren. Jos de Jonge sprak de
bijeenkomst namens Achthuizen enthousiast toe over dit initiatief van henzelf.

Figuur 5 : Meer sporten in de buitenlucht

In Den Bommel heeft een werkgroep de krachten gemobiliseerd om Bommel Beach te realiseren;
een recreatie- en ontmoetingspunt voor de bevolking. Het is bijna klaar zo vertelde Henri Zwerus.
In Ooltgensplaat heeft de
Dorpsraad onder de naam
‘Kinderfaculteit’ een aantal
activiteiten gebundeld die
duidelijk maken wat het dorp
buiten schooltijd voor kinderen
voor kinderen kan betekenen.
Monique van der Weijden gaf
een heldere uitleg over dit
bijzondere initiatief.

Figuur 6 : Monique van der Weijden geeft uitleg

De jury had de welhaast de
onmogelijke taak een keuze te maken uit drie geheel verschillende, maar even belangwekkende
projecten voor de eigen dorpsgemeenschap. Het standaard rekenmodel met een groot aantal criteria
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hielp beide juryleden Marianne Verhoev en Gert Jan Jansen na ampele overweging een keuze te
maken.

De derde prijs ad € 150,- ging naar Achthuizen. De tweede prijs ad € 300,- ging naar Ooltgensplaat.
En de winnaar van € 600,- was Den Bommel. Eigenlijk waren alle aanwezige dorpsorganisaties een
beetje “winnaar” door de presentatie van Branka Vos van de Koninklijke Nederlandse Heide
Maatschappij ( KNHM) die vertelde, dat deze organisatie met raad en daad klaar staat om
leefbaarheidsprojecten te ondersteunen. Zowel met advies , als met geld. De nazit bij deze levendige
bijeenkomst werd ruimschoots benut door de aanwezigen om ervaringen uit te wisselen en nog
meer informatie te krijgen van de inspirerende sprekers op deze alleszins geslaagde jaarbijeenkomst
in de zeer functionele en gezellige Dorpskamer van het mooie Giessenburg. 22-6-2018
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Figuur 7 : Ook de innerlijke mens werd goed verzorgd

Juryverslag Dorpskrachtprijs 2018 ZHVKK
De jury heeft ook dit jaar drie inzendingen ter beoordeling gekregen. Een mooi aantal, want – in de
wetenschap dat het altijd om interessante projecten gaat, kon de jury aan de slag met het plezierige
gevoel dat geen enkel project met lege handen naar huis zou worden gestuurd. Heel opvallend dit
keer: de inzendingen komen vanuit kleine kernen binnen een en dezelfde gemeente: GoereeOverflakkee, ontstaan in 2013 uit een samenvoeging van vier gemeenten. Nog opvallender: het gaat
om drie kernen van de voormalige gemeente Oostflakkee. Het is aan het bestuur van de ZHVKK om
daaraan eventueel conclusies te verbinden. De jury wil slechts in het algemeen vaststellen dat door
de jaren heen het merendeel van de inzendingen afkomstig is uit het zuidelijk gedeelte van de
provincie Zuid-Holland, van de eilanden en de waarden. In de wetenschap dat ook het noorden van
de provincie de nodige actieve kleine kernen telt, hoopt de jury in de toekomst op meer inzendingen
uit dat deel van de provincie. Het mogen er ook best iets meer zijn.
Wij beschikten dit jaar ruim tevoren over projectbeschrijvingen met bijbehorende motivatie. We
namen er zo kennis van dat



in Achthuizen een projectgroep een plan ontwikkelt om zowel in de zomer als in de winter
meer te kunnen sporten in de buitenlucht. Het idee komt van twee jongeren.
in Den Bommel een werkgroep de krachten heeft gemobiliseerd om ‘Bommel Beach’ te
realiseren; een recreatie- en ontmoetingspunt voor de bevolking. Het is bijna klaar.
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de Dorpsraad in Ooltgensplaat onder de naam ‘Kinderfaculteit’ een aantal activiteiten heeft
gebundeld die duidelijk maken wat het dorp buiten schooltijd voor kinderen voor kinderen
kan betekenen. Op 3 juli a.s. wordt het seizoen afgesloten.

Het niveau van de ingediende projecten was prima. Het tijdig aanleveren maakte het mogelijk om op
basis van het beproefde model met beoordelingscriteria een voorlopige rangordening op te maken.
U weet van voorgaande jaren dat de jury werkt op basis van een aantal vaste criteria om de
inzendingen te beoordelen. Denk hierbij aan: directe bijdrage aan de leefbaarheid, innovatief
karakter, betrokkenheid inwoners, projectaanpak e.d. Niet alle criteria zijn even belangrijk. De ZHVKK
heeft een rekensheet ontwikkeld dat –na invulling – een score geeft. Een voorlopige score, want in
de presentaties kunnen aspecten naar voren komen, die niet direct in het aanmeldformulier naar
voren komen.
De drie presentaties waren dit jaar van buitengewoon hoog gehalte. Het enthousiasme van de
initiatiefnemers spatte er van af. Het maakte dat dit jaar de prijstoekenning procedureel eenvoudig
was, maar inhoudelijk moeilijk. De scores kropen steeds dichter naar elkaar toe. Wat per project veel
indruk maakte was






Achthuizen: dit project is echt van onderop tot stand gekomen en bovendien door jongeren.
Zij willen het gevoel van verbondenheid in het dorp terugbrengen door te verbinden via de
sport. Daarbij is ook gedacht aan de kinderen uit de gezinnen van zgn. statushouders. Veel
waardering ook voor het durven presenteren voor een zaal met heel veel ouderen ‘in een net
pak’.
Den Bommel; kenmerkt zich door een presentatie die klinkt als een klok. De projectaanpak
springt eruit en het feit dat een zeer brede doelgroep wordt bereikt, waardoor de verbinding
binnen het dorp wordt versterkt. Ook is het vervolg, na de aanleg, goed geborgd.
Ooltgensplaat: ‘weg van de iPad’ is een geweldige doelstelling, het is een investering (voor
lichaam en geest) in toekomstig gemeenschap denken, waarbij de twee plaatselijke scholen
met elkaar zijn gaan samenwerken.

Nagenoeg gelijk was het gevoel van de jury, maar er moest een keuze worden gemaakt. De
doorslaggevende factoren waren uiteindelijk met name de factor haalbaarheid (waar Achthuizen iets
minder hoog uitkwam) en de breedte van de bereikte doelgroep (waar Den Bommel het best
scoorde)
De uitslag van de Dorpskrachtprijs 2018 Zuid-Holland is daarom als volgt:

De derde prijs gaat naar: Achthuizen
De tweede prijs gaat naar: Ooltgensplaat
De winnaar is: Den Bommel.
Marianne Verhoev en Gert Jan Jansen

Nieuwsbrief Juli 2018

zhvkk@hotmail.com

Figuur 8 : Den Bommel Beach in aanbouw

Figuur 9 : Den Bommel Beach voor ontspanning

Internet Plaform Netwerk Duurzame Dorpen
Tijdens de jaarvergadering op 19 juni 2018 van de ZHVKK werd een oproep gedaan door secretaris
Angélique Pottuit om projecten aan te melden op de interactieve website van het project: Netwerk
Duurzame Dorpen. Een website met veel informatie over initiatieven in het gehele land maar nog te
weinig opgaven vanuit de kleine kernen in Zuid Holland.
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Het zou geweldig zijn als meer van onze leden de site gaan gebruiken voor het vastleggen van hun
initiatieven, zodat het anderen kan inspireren en/of helpen bij het opzetten van activiteiten die een
bijdrage leveren aan de leefbaarheid in hun dorpskern.
Hierbij de link naar de website: https://www.netwerkduurzamedorpen.nl/

Figuur 10 : Netwerk Duurzame Dorpen

Bestuurlijk Jaarverslag ZHVKK
Opnieuw een goed bezochte en interessante jaarvergadering in juni 2017 in Ooltgensplaat. Er
werden 3 presentaties door genomineerde verenigingen gegeven voor de Dorpskrachtprijs 2017. Op
die bijeenkomst van de leden waren er inleidingen door respectievelijk Daan Markwat (wethouder
Goeree Overflakkee), Bert Blase (burgemeester Heerhugowaard) en Elisabeth van Leeuwen
(wethouder Giessenlanden).
Evenals in 2016 heeft de ZHVKK tijdens deze bijeenkomst weer geldprijzen voor het beste
dorpsprojecten kunnen uitreiken. De 1e prijs van € 600,-werd gewonnen door de nieuw opgerichte
dorpsvereniging in Goudswaard. De 2e prijs ad € 300,- ging naar Nieuw-Lekkerland voor de realisatie
van een buurtpark. De 3e prijs ging naar Zwammerdam met een bedrag van € 150 voor de functie
verandering van een leegstaand gebouw in de dorpskern.
Eind januari 2018 representeerden uw voorzitter en vice voorzitter Jan Broekhuis de vereniging op
een toogdag van het provinciebestuur in hun gebouw voor lokale bestuurders. Het bestuur van de
provincie onderkent het belang van een goede ondersteuning door gemeenten van
dorpsorganisaties. De rol van onze vereniging is daarbij nog weer eens onder de aandacht gebracht
van de vele bestuurlijke bezoekers. Door de ceremoniële overhandiging van het eerste exemplaar
van een provinciale nota, getiteld Handreiking Kernen Democratie, door Gedeputeerde Jeannette
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Baljeu aan voorzitter Ries Jansen kreeg de vereniging extra aandacht. In deze nota wordt betoogd,
dat burger initiatieven moeten worden gesteund.

Figuur 11 : Bram Peper over PZH nota Handreiking Kernendemocratie

De nota is mede tot stand gekomen door een motie in provinciale Staten van Zuid Holland op 8
november 2017. In onderstaande motie kunnen we de volgende overwegingen teruglezen:







dat in Zuid-Holland flinke stappen zijn gemaakt met regionale en gemeentelijke
samenwerkingsvormen maar dat daarnaast leefbaarheid van de kernen, de dorpen en de
steden binnen een grote gemeente of regio nog steeds van onverkort belang is voor de
inwoners van deze leefgemeenschappen.
dat de provincie in de notitie Slimmer en Sterker Bestuur in Zuid-Holland, de nodige
aandacht heeft besteed aan het zgn. " kleine kernen" beleid
dat dit beleid op steun van de inwoners van de kernen kan rekenen.
dat een gemeente iets anders is dan een gemeenschap
dat de behoefte van onze inwoners aan participatie groeit;

Verzoekt het college:
Het kernenbeleid te agenderen bij gemeenten en belangengroeperingen, teneinde gezamenlijk te
bezien in hoeverre het kernen beleid inhoudelijk verbreed en versterkt kan worden en gaan over tot
de orde van de dag!
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Ondertekend door een meerderheid van fracties in provinciale
Staten.
Met de provincie – en al eerder met de VZHG - is de afspraak
gemaakt om bij een volgende bijeenkomst dit onderwerp opnieuw
op de agenda te zetten in bijvoorbeeld work shops.
Onze dorpsorganisaties konden ook in de afgelopen periode weer
advies krijgen van onze Vraagbaak adviseurs over vraagstukken
waarvoor zij gesteld worden. Zowel leden, als niet leden hebben
daar in de verslagperiode gebruik van gemaakt. De namen van de
leden van de Vraagbaak treft u op website aan. In de verslag
periode heeft de vereniging een toename gezien van het aantal
leden en betrokken dorpsorganisaties. Den Bommel en Achthuizen
traden toe tot ons gezelschap. Daarmee gaat het aantal leden van
de ZHVKK gestaag in de richting vijftig leden.

Figuur 12 : Begeleidend schrijven motie

Inhoudelijk heeft de ZHVKK zich samen met het landelijk bestuur
bezig gehouden met het Europees Plattelands Parlement, dat in 2017 in Nederland werd gehouden.
Meer dan 300 vertegenwoordigers uit een groot aantal Europese landen waren daar
vertegenwoordigd op dit meerdaagse evenement. Met name de voorbeelden uit de grensregio’s en
de gerealiseerde samenwerking op bijvoorbeeld het gebied van onderwijs maakte grote indruk op de
bezoekers. De conferentie heeft geresulteerd in een met algemene stemming aangenomen
verklaring: de Verklaring van Venhorst. Zie voor de tekst ook onze nieuwsbrief van februari 2018.
De winnaar van 2016 van onze Dorpskrachtprijs heeft in de periode daarna op initiatief van het
landelijk bestuur, hoog ambtelijk bezoek gekregen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De
ons bekende aanwezige Dorpskamer in Giessenburg werd door de landelijke vereniging als voorbeeld
gepresenteerd aan het Rijk van een geslaagd bewoners initiatief om de leefbaarheid van een
dorpsgemeenschap te vergroten en behouden. Giessenburg had daarvoor ook al deelgenomen aan
de landelijke verkiezing van de Dorpsvernieuwingsprijs en nu ook na de ZHVKK, ook een onuitwisbare
indruk gemaakt op het landelijk bestuur.
Bij de promotie van het Kleine Kernen beleid in het openbaar bestuur in ons land heeft het project
Netwerk Duurzame Dorpen belangrijke diensten verricht aan de bekendmaking van onze activiteiten
in den lande. In een rapportage uit 2017 van het Netwerk Duurzame Dorpen staan een tweetal
voorbeelden vermeld van dorps initiatieven uit onze provincie in: Melissant en Stolwijkersluis. Uw
voorzitter bezoekt met grote regelmaat de bestuursvergaderingen van het landelijk bestuur, waarvan
hij deel uitmaakt.
De werving van nieuwe bestuursleden heeft een tweetal aanmeldingen opgeleverd met kandidaten
die in deze jaarvergadering van 19 juni 2018 aan u zullen worden voorgesteld. Daarmee kunnen de
vacatures worden opgevuld, die zijn ontstaan door de verhuizing van Geert Koster naar het oosten
van het land. Geert Koster is overigens nog steeds actief voor de ZHVKK als webmaster van onze
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website en productie van de Nieuwsbrief. Daarmee zijn de vacatures vervuld, die volgens het rooster
van aftreden in 2017 en 2018 moesten worden vervuld.
Bestuursvergaderingen
Er zijn in de verslag periode 4 reguliere vergaderingen gehouden en regelmatige informele contacten
met leden en interne besprekingen.
Het bestuur is na de algemene ledenvergadering van 29 april 2014 als volgt samengesteld:





voorzitter
secretaris
penningmeester
vice voorzitter

de heer M.J.D.Jansen
mevrouw A. Pottuit-Latenstein van Voorst
de heer P. D. Jonker
de heer J. Broekhuis

Webmaster: G. Koster
Leden van de kennisbank genaamd Vraagbaak:
Marianne Verhoev, Gert Jan Jansen, Greet de Kooning-Hommes, Bert Broekhuis en Ries Jansen
Door het bestuur wordt een registratie formulier bijgehouden van alle contacten met leden en nietleden en de relaties die worden onderhouden voor de verdere ontwikkeling van de vereniging. Dat
verslag ligt met het rooster van aftreden ter inzage van de leden tijdens de vergadering.
Ries Jansen
voorzitter
Verslag is afgesloten tijdens de DB vergadering van: 14 mei 2018

Twee nieuwe bestuursleden
Tijdens de jaarvergadering van de ZHVKK zijn twee bestuursleden benoemd door de
ledenvergadering. Wij stellen ze graag aan u voor:
Greet de Kooning-Hommes (1944) is haar bestuurlijke carrière begonnen als voorzitter/opstarter van
allerhande sociaal maatschappelijke initiatieven zoals peuterspeelzalen, vrouwenpraatgroep waar
veel vraagstukken die in die tijd speelden aan de orde kwamen, het werkte als een soort katalysator.
In 1974 werd zij voorzitter van de Partij van de Arbeid West Zeeuws Vlaanderen in. In 1975 werd zij
Gewestelijk Bestuurslid van de P.v.d.A. In 1978 werd zij namens de P.v.d.A. gekozen tot Statenlid van
Provinciale Staten in Zeeland, in 1982 werd zij vice fractievoorzitter. In 1987 werd ze gekozen als
lijsttrekker en vervolgens als Gedeputeerde van de Gedeputeerde Staten van Zeeland. In 1993 werd
zij benoemd als burgemeester van de Friese Gemeente Nijefurd, inmiddels onderdeel van de grote
gemeente Zuid Westhoek. Zij heeft daar gewerkt met dorpsraden en daar de waarde leren kennen
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van dorpsraden voor de dorpsgemeenschap en het openbaar bestuur. In 1998 is zij op verzoek van
de Commissaris van de Koningin van Friesland een jaar lang interim burgemeester geweest van de
gemeente Schiermonnikoog. Van 1 januari 1999 tot haar pensionering per 1 maart 2009 is zij
burgemeester geweest in de Gemeente Middelharnis. Zij heeft talloze bestuurlijke functies vervuld
en vervult een aantal nog steeds, op het gebied van sociaal- cultureel- en maatschappelijke
aangelegenheden. Zowel op landelijk, provinciaal, als gemeentelijk niveau. Zij was al eerder
bestuurslid van de ZHVKK
Joop de Ridder (1950) heeft gewerkt bij de afdeling cartografie, vormgeving en communicatie
Provincie Zuid Holland, was oprichter, eindverantwoordelijk- en creatief directeur Vorm vijf ontwerp
& advies, Den Haag; oprichter, en was directeur Pro associatie voor ontwerp & advies, grafische-,
industriële vormgeving en architectuur Rotterdam, Amersfoort. Docent Willem de Kooning
Academie; Docent Wolverhampton polytechnic, UK; Docent grafische vormgeving Hogeschool In
Holland, Rotterdam; Coach Your Navigator, Rotterdam, coaching jonge en startende ondernemers en
laatstelijk oprichter, adviseur, Proforma visual identities, Den Bommel, Den Haag, Rotterdam.
Als vrijwilliger was hij actief bij: Willem de Kooning Academie, Rotterdam; SSR stichting Sport en
Recreatie Hoeksche Waard; Bestuurslid stichting Design for All, Amsterdam; Bestuurslid en voorzitter
Dorpsraad Den Bommel/Zuidzijde en tot op heden Lid Culturele Raad, Goeree-Overflakkee

Kleine lettertjes?
Ook de Zuid-Hollandse vereniging van Kleine Kernen dient zich te houden aan de diverse regels en
wetten. Om te zorgen voor de vereiste duidelijkheid rondom de verwerking van gegevens die we
kennen hebben we een privacy-verklaring opgesteld. Hieronder volgt deze. Uiteraard hebben we
gekozen voor de gangbare ‘kleinere’ lettertjes met als voordeel dat de nieuwsbrief niet helemaal
wordt overgenomen ;-)
1
Algemeen
De Zuid Hollandse Vereniging voor Kleine Kernen verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en
transparant informeren.
In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door
Zuid Hollandse Vereniging voor Kleine Kernen.
2
Wat zijn persoonsgegevens?
Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres en leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze
gegevens naar u herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres, maar
bijvoorbeeld ook uw voornaam samen met uw geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben moeten
ze daar zorgvuldig mee omgaan. Foto’s en video’s worden in dit kader ook gezien als persoonsgegevens.
3
Verwerkt de Zuid Hollandse Vereniging voor Kleine Kernen persoonsgegevens?
Ja. Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben
gehad. Dit zijn in ons geval de volgende gegevensgroepen:
Leden van de Zuid Hollandse Vereniging voor Kleine Kernen (NAW-gegevens, e-mailadres, IBANrekeningnummer en
contributiebedrag);
Bestuursleden van Zuid Hollandse Vereniging voor Kleine Kernen (NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en
bestuursfunctie);
Contactpersonen van partijen met wie wij samenwerken zoals andere organisaties, relaties, gemeentelijke/provinciale
instanties etc. (organisatie, naam, e-mailadres en telefoonnummer);
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Vrijwillige deelnemers aan de activiteiten van Zuid Hollandse Vereniging voor Kleine Kernen (naam, e-mailadres en
telefoonnummer);
4
Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
De vereniging/stichting is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. Afhankelijk van de
gegevensgroepen is hiervoor een andere beheerder aangesteld:
Leden:
De ledenadministratie wordt uitgevoerd door de secretaris en penningmeester van de Zuid Hollandse Vereniging voor
Kleine Kernen en staat op een beveiligde computer. Deze computer is beveiligd met een wachtwoord (bekend bij het
secretariaat) en security patches worden, zodra deze beschikbaar zijn, toegepast. De computer is tevens voorzien van een
adequate virusbescherming. Elke keer dat er mutaties worden gedaan, wordt ook een back-up van de gegevens gemaakt.
Deze back-up wordt op een beveiligde computer bewaard en/of er wordt een back-up veiliggesteld op een USB-stick, die
separaat van de computer wordt bewaard op een afgesloten plaats welke alleen bekend is bij het secretariaat;
Bestuursleden, contactpersonen, beheerder en vrijwilligers:
Deze gegevens worden beheerd door de secretaris van de Zuid Hollandse Vereniging voor Kleine Kernen. Het betreft hier
een digitale administratie op een met een wachtwoord (alleen bekend bij het secretariaat) beveiligde computer met
adequate virusbescherming;
Beheerder:
De beheerder beheert persoonsgegevens van gebruikers, leveranciers, bestuursleden, leden en leden van de Vraagbaak.
Deze gegevens staan op een beveiligde computer met wachtwoord en adequate virusbescherming. Bij de verwerking van
deze persoonsgegevens is de beheerder gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.
5
Waarvoor verwerkt de Zuid Hollandse Vereniging voor Kleine Kernen deze gegevens?
De persoonsgegevens die de Zuid Hollandse Vereniging voor Kleine Kernen verwerkt, worden uitsluitend gebruikt voor de
volgende doeleinden:
Leden: Deze gegevens worden vastgelegd om de lidmaatschapsgelden te kunnen incasseren en om de ledenadministratie
te kunnen beheren;
Bestuursleden: Deze gegevens worden vastgelegd vanuit wet- en regelgeving, om vast te kunnen stellen wie
beslissingsbevoegd is en wie waarvoor aangesproken kan worden;
Contactpersonen: Deze gegevens worden vastgelegd om in contact te kunnen treden in het kader van samenwerking op het
gebied van economische vitaliteit van kleine kernen. Vrijwilligers: Deze gegevens worden vastgelegd om vrijwilligers in te
kunnen schakelen voor het uitvoeren van diverse activiteiten;
Gebruikers: Deze gegevens worden vastgelegd voor facturering en om contact op te kunnen nemen wanneer nodig.
6
Verwerkt de Zuid Hollandse Vereniging voor Kleine Kernen ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, religie, strafrechtelijk verleden,
etnische gegevens of gegevens betreffende ras de Zuid Hollandse Vereniging voor Kleine Kernen verwerkt deze gegevens
niet.
7
Hoe gaat de Zuid Hollandse Vereniging voor Kleine Kernen met mijn persoonsgegevens om?
Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig en niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de
vereniging/stichting of het doel waarvoor zij dienen. Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld zonder uw
toestemming. Als een mail verstuurd wordt naar meerdere personen, worden de e-mailadressen in de BCC geplaatst.
8
Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?
Afhankelijk van de gegevensgroepen is hiervoor een andere gemachtigde aangesteld:
Leden: De ledenadministratie kan alleen worden ingezien door de secretaris en penningmeester van de Zuid Hollandse
Vereniging voor Kleine Kernen;
Bestuursleden: Deze gegevens kunnen worden ingezien door de secretaris en beheerder van de Zuid Hollandse Vereniging
voor Kleine Kernen;
Contactpersonen: Deze gegevens kunnen worden ingezien door de secretaris en beheerder van de Zuid Hollandse
Vereniging voor Kleine Kernen;
Vrijwilligers: Deze gegevens kunnen worden ingezien door de secretaris en beheerder van de Zuid Hollandse Vereniging
voor Kleine Kernen en worden op verzoek beschikbaar gesteld aan bestuursleden die belast zijn met de uitvoering van
activiteiten waarvoor de betreffende vrijwilliger(s) word(t)(en) ingezet. Alleen de gegevens welke op dat moment
noodzakelijk zijn worden verstrekt aan de betreffende bestuursleden. De bestuursleden zijn verplicht om de
vertrouwelijkheid van deze gegevens te respecteren;
Beheerder: De persoonsgegevens van de beheerder(s) kan/kunnen worden ingezien door de bestuursleden en secretaris
van de Zuid Hollandse Vereniging voor Kleine Kernen.
9
Hoelang worden mijn gegevens bewaard?
Gegevens gerelateerd aan uw lidmaatschap worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie,
zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de
wettelijke voorschriften.
10
Welke regels gelden bij de verwerking van persoons-gegevens?
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Bij de verwerking van persoonsgegevens is de Zuid Hollandse Vereniging voor Kleine Kernen gebonden aan de daarvoor
geldende wet- en regelgeving.
11
Kan ik zien welke gegevens de Zuid Hollandse Vereniging voor Kleine Kernen van mij verwerkt?
U kunt een verzoek indienen bij de secretaris of penningmeester van de Zuid Hollandse Vereniging voor Kleine Kernen om
deze gegevens in te zien. De secretaris en de penningmeester zijn bereikbaar via zhvkk@hotmail.com .
13
Waar kan ik terecht met een vraag, klacht of een verzoek tot correctie of wissen van gegevens?
Voor bovengenoemde zaken kunt u zich richten tot het bestuur van de Zuid Hollandse Vereniging voor Kleine Kernen, via
zhvkk@hotmail.com. Het bestuur zal deze verzoeken behandelen zoals is beschreven in de geldende wet- en regelgeving.
Mocht uw vraag, klacht of verzoek niet naar wens zijn afgehandeld, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens.
14
Wijzigingen
De Zuid Hollandse Vereniging voor Kleine Kernen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy
statement. Het verdient aanbeveling om het privacy statement op te vragen bij de secretaris of op de website van de Zuid
Hollandse Vereniging voor Kleine Kernen te lezen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent. U kunt dit privacy
statement zelf opslaan of raadplegen via www.zhvkk.nl/privacy.
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